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Editorial
Estamos no mês de Fevereiro e aproximase o nosso Encontro Nacional. O Portal da Codificação está activo e já temos relatórios da
sua actividade feitos pela Google Analytics. Uma pesquisa na internet feita nos browsers habituais já fornece resultados dos conteúdos
do Portal. São motivos para nos congratularmos, uma vez que temos agora uma ferramenta de trabalho há muito ansiada.
Mas, como é evidente, há ainda muito trabalho a fazer.
É de cem o número de cartas já recolhidas e dirigidas ao Bastonário da O.M. a solicitar a abertura do processo de criação da
competência em codificação clínica. Somos, seguramente, muitos mais, pelo que a mensagem ainda não chegou a todos. As inscrições
para o Encontro Nacional da AMACC não são, neste momento, mais do que 30. Esperamos que outros colegas se inscrevam porque
acreditamos no interesse deste encontro e no que nele podemos partilhar.
Votos de um bom trabalho!

Visite e inscrevase no Portal da
Inscrevase na AMACC
Faça a sua inscrição no Encontro Nacional
Codificação
http://amacc.med.up.pt/ http://newdbserver.med.up.pt/web.care/apim/uploads/1222432674.pdf http://portalcodgdh.min
saude.pt/index.php/Especial:RequestAccount

Notícias do Portal da Codificação e dos GDH
O nosso Portal, lançado há pouco mais de um mês, tem vindo a consolidar o seu conteúdo. Faça uma visita guiada pelas áreas que
mais páginas têm recebido:

Relatório de utilização
A título de curiosidade, e para os mais interessados, aqui fica o
relatório de um mês de funcionamento

Notas de Codificação
Algumas das páginas criadas ou modificadas recentemente:
Procedimentos relacionados com diálise renal
Infecção e exames bacteriológicos
Gastrostomia e Jejunostomia
Injecção de botox na bexiga
Cateterismo cardíaco
Pubalgia pósparto
Úlcera péptica
Inflamação de apêndice epiplóico
Há páginas para discussão como, por exemplo:
Insuficiência cardíaca esquerda associada a insuficiência direita (647)

Mensagens do programa Auditor
Cada uma das mensagens do programa Auditor deve ser definida, analisada, exemplificada. Eis a número 21:
Admissão questionável  diagnóstico principal (21)

Hospitais: listagem (http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php/Categoria:Hospitais)
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Hospitais: listagem (http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php/Categoria:Hospitais)
Já procurou o seu hospital no Portal? E verificou a lista de codificadores e auditores? Tem um logotipo para submeter? Eis um
exemplo:
Centro Hospitalar de Coimbra, EPE

História dos cursos de formação em CID9MC e listas dos formandos
Tem dados relativos ao seu curso que não constem do Portal? Quer partilhálos connosco? A documentação que tínhamos é escassa e
não cobre uma grande parte dos anos mais recentes...
Curso de Formação de 11 a 14 e 17 a 20 de Outubro de 1988  Escola Nacional de Saúde Pública, Lisboa

Conceitos Estatísticos em Saúde
Pode não ser uma área que lhe pareça importante, neste momento. Mas quando se quiser discutir internamentos inválidos,
procedimentos cirúrgicos 'interdependentes', doentes equivalentes, transferências interhospitalares, produção adicional, ... será útil
saber, exactamente, como e onde cada um destes conceitos foi definido.
Prótese

Legislação
Já pode consultar online todas as portarias dos GDH desde 1989. Também pode começar a seguir a história dos vários projectos de
recuperação das listas de espera cirúrgicas:
Portarias
do
Diário
da
República
(http://portalcodgdh.min
saude.pt/index.php/Categoria:Portarias_do_Di%C3%A1rio_da_Rep%C3%BAblica) 
Produção
Adicional
(http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php?
title=Categoria:SIGIC_Produ%C3%A7%C3%A3o_Adicional&action=edit&redlink=1)

Várias / Curiosidades
Está a escreverse uma página dedicada ao SONHO:
SONHO
Uma página dedicada à Codificação clínica:
Codificação clínica
Outra dedicada à bibliografia sobre os GDH, as suas bases de dados, qualidade e utilização...
Recursos bibliográficos temáticos
E páginas de opinião
Episódio de cirurgia do ambulatório inválido

Encontro Nacional da AMACC
Veja o cartaz em http://newdbserver.med.up.pt/web.care/apim/uploads/6459591677.pdf
Consulte o programa em http://newdbserver.med.up.pt/web.care/apim/uploads/2749249868.pdf
Descarregue o impresso da inscrição em http://newdbserver.med.up.pt/web.care/apim/uploads/1222432674.pdf

Agenda
Seminário de Codificação no Hospital de São João: Sábado, 6 de Fevereiro, 10H00 nos Anfiteatros das Clínicas, piso 2.
Alguns dos tópicos solicitados:
Quando a Sepsis é diagnóstico principal e quando é diagnóstico adicional.
Cirurgia da coluna
Enxertos ósseos
Angina instável e doença coronária
Colesterolose e litíase vesicular: um exemplo de distinção de notas de exclusão
Formação em Codificação pela CID9MC: 2 a 5 e 9 a 12 de Março
Reciclagem: 17 a 18 de Fevereiro
Encontro Nacional da AMACC: 26 e 27 de Fevereiro
Reunião da Equipe: 16 de Março (3ª feira)
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